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Een grotere rol voor kwaliteit als criterium bij de bekostiging van het hoger onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs.

-

Behoud van het sociaal leenstelsel. Zo blijft het hoger onderwijs laagdrempelig én toegankelijk 
voor iedereen. Voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen blijft de aanvullende beurs 
beschikbaar, zodat iedereen kan studeren.

-

-

Experimenten met een persoonlijk studietegoed. De student mag hierbij zijn persoonlijke 
‘bekostiging’ meenemen naar de studie van zijn of haar keuze, zowel binnen het bekostigde als 
private onderwijs.

Maximeren van het aantal studenten van buiten de EU per opleiding. In Europees verband zetten 
we ons er ook voor in om een maximum aan het aantal studenten uit andere lidstaten in te 
mogen stellen.

Meer bekostiging voor bèta en technische studies op universiteiten, hogescholen en het 
middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-instellingen ontvangen extra geld als ze studenten opleiden 
voor sectoren waar te weinig arbeidskrachten voor zijn.

Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij opleidingen 
die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan. 

De mogelijkheid om het collegegeldkrediet in één keer op te nemen om een dure studie in het 
buitenland te betalen.

Moderniseren. Dit vergemakkelijkt het volgen van vakken bij meerdere instellingen, de 
accreditatie van online onderwijs, de mogelijkheid om online en fysiek onderwijs te combineren 
en creëert meer mogelijkheden voor werkenden om zich via Leven Lang Ontwikkelen-modules bij 
te scholen.

Onderdeel van het onderwijsprogramma maken. Leerlingen kunnen ook extra uitleg krijgen via 
door gespecialiseerde leraren gemaakte instructiefilmpjes.

De verplichting voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten om meer hoorcolleges op 
een voor studenten toegankelijke manier online aan te bieden, en digitale proefcolleges.Digitaal 
onderwijs voor zieke leerlingen of leerlingen met een lichamelijke beperking.

De overheid stelt meer Leven Lang Ontwikkelen-budgetten, zoals het levenlanglerenkrediet, open 
voor BBL-opleidingen en de derde leerweg. 
Mogelijkheden voor omscholing via Leven Lang Ontwikkelen-modules door zowel bekostigde als 
private mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.
Verruimen van de werkkostenregeling waardoor werkgevers meer mogelijkheden krijgen om te 
investeren in scholing van hun werknemers.

De mogelijkheid om het collegegeldkrediet in één keer op te nemen om een dure studie 
in hetbuitenland te betalen. Ook wordt het mogelijk om onder voorwaarden een beperkt 
voorschotop het studievoorschot te nemen.

Bekostiging van bedrijfsscholen deels vanuit de overheid. Zo kunnen bedrijven zelf investeren in 
hun opleidingsbehoefte. Behoud van financiële steun voor mkb’ers die beroepsbegeleidende 
(BBL)-leerplaatsen aanbieden.

VVD mbo/hbo/wo

Dit document is opgesteld aan de hand van de definitieve verkiezingsprogramma’s van de verschillende genoemde politieke partijen en – waar van 
toepassing – een zo objectief mogelijke analyse daarvan. Breens Network is niet verantwoordelijk voor de door de partijen gemaakte keuzes, de inhoud van de 
verkiezingsprogramma’s of de uitkomst van het formatieproces. (maart2021)
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-

Zeker voor veel kwetsbare jongeren is het sluiten van de scholen extra zwaar geweest vanwege 
persoonlijke problemen of de thuissituatie. Met zomerscholen en een goede begeleiding bij 
doorstroming kunnen we de schade voor hen beperken.

Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van het huidige leenstelsel.

Om meer studenten voor het vak van leraar te interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO in het eerste jaar en willen wij een fatsoenlijke stagevergoeding voor 
PABO studenten, die door het lerarentekort al tijdens hun opleiding voor de klas staan.

Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de succesvolle associate degreeprogramma’s op 
HBO-niveau verruimen en we kijken strenger naar het aanbod van opleidingen waar weinig vraag 
naar is op de arbeidsmarkt.

De inzet van leerrechten als instrument om ook na je schooltijd te blijven leren en je te blijven 
ontwikkelen, biedt instellingen in het MBO, HBO en WO de kans om naast het reguliere onderwijs 
een aparte bovenbouw voor volwassenenonderwijs te starten. Digitale cursussen en leren op de 
werkplek bieden ook de ruimte voor nieuwe aanbieders en nieuwe leermethoden.

Maximeren van het aantal studenten van buiten de EU per opleiding. In Europees verband zetten 
we ons er ook voor in om een maximum aan het aantal studenten uit andere lidstaten in te 
mogen stellen.

Ook willen wij een beroepsgerichte variant van de HAVO, gericht op sectoren met voorzienbare 
tekorten als de zorg, onderwijs en techniek.

Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij opleidingen 
die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan. 

De mogelijkheid om het collegegeldkrediet in één keer op te nemen om een dure studie in het 
buitenland te betalen.

Moderniseren. Dit vergemakkelijkt het volgen van vakken bij meerdere instellingen, de 
accreditatie van online onderwijs, de mogelijkheid om online en fysiek onderwijs te combineren 
en creëert meer mogelijkheden voor werkenden om zich via Leven Lang Ontwikkelen-modules bij 
te scholen.

Onderdeel van het onderwijsprogramma maken. Leerlingen kunnen ook extra uitleg krijgen via 
door gespecialiseerde leraren gemaakte instructiefilmpjes.

De coronacrisis heeft een geweldige impuls gegeven aan het online-onderwijs. Wij willen deze 
ontwikkeling versterken en de kwaliteit van het online-onderwijs vergroten. Leerkrachten moeten 
extra tijd krijgen om de omschakeling naar het online-onderwijs goed vorm te kunnen geven. 
Digitaliseringsonderwijs voor ouderen en eenzamen.

De overheid stelt meer Leven Lang Ontwikkelen-budgetten, zoals het levenlanglerenkrediet, open 
voor BBL-opleidingen en de derde leerweg. 

Mogelijkheden voor omscholing via Leven Lang Ontwikkelen-modules door zowel bekostigde als 
private mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

-

Wij stimuleren de samenwerking van gemeenten, UWV, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen 
voor een betere begeleiding van werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Een breed 
aanbod van stageplekken, regulier werk, tijdelijk werk, een basisbaan of scholing zorgt ervoor dat 
iedereen mee kan doen

CDA mbo/hbo/wo
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We investeren in kansen voor álle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit. Onderwijs van goede 
kwaliteit is onderwijs dat het beste uit de student haalt.

-

Studenten ontvangen net als andere volwassenen de verzilverbare belastingkorting in plaats van 
toeslagen. Als studenten niet voldoende verdienen, krijgen ze de belastingkorting uitbetaald. Voor de 
meeste studenten betekent dat een beurs van € 300 per maand.

We stellen paal en perk aan de wildgroei van toelatingscriteria en selectieprocedures. 
Bacheloropleidingen, schakelprogramma’s, pre-masters en masteropleidingen mogen alleen 
studenten selecteren als er te veel aanmeldingen voor de beschikbare plekken zijn.

Het bindend studieadvies (BSA) mag alleen gemotiveerd worden ingezet en beperken we tot 
maximaal 40 studiepunten (ECTS). Het huidige BSA zonder voorwaarden stopt de ontwikkeling van 
studenten vaak te vroeg.

Om meer studenten voor het vak van leraar te interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO in het eerste jaar en willen wij een fatsoenlijke stagevergoeding voor PABO 
studenten, die door het lerarentekort al tijdens hun opleiding voor de klas staan.

We stimuleren instellingen om overstappen tussen vo, pro/vso, mbo, hbo en wo makkelijker te 
maken. Schakeltrajecten maken we onderdeel van de normale financiering. Daarnaast worden er 
passende en effectieve leerroutes ingericht tussen vo(pro/vso)-mbo en bijvoorbeeld hbo-mbo.

De inzet van leerrechten als instrument om ook na je schooltijd te blijven leren en je te blijven 
ontwikkelen, biedt instellingen in het MBO, HBO en WO de kans om naast het reguliere onderwijs 
een aparte bovenbouw voor volwassenenonderwijs te starten. Digitale cursussen en leren op de 
werkplek bieden ook de ruimte voor nieuwe aanbieders en nieuwe leermethoden.

Onderwijsinstellingen stellen samen met de gemeente een streefgetal voor het maximum aantal 
internationale studenten vast, gebaseerd op de capaciteit aan huisvesting en voorzieningen.

-

Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij opleidingen 
die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan. 
De mogelijkheid om het collegegeldkrediet in één keer op te nemen om een dure studie in het 
buitenland te betalen. We geven studenten meer flexibiliteit en een reëler beeld van de studielening. 
Voortaan bekijkt DUO na elk jaar hoeveel studiepunten de student heeft gehaald en zet de 
studiebeurs en het OV- reisrecht om in een gift.

Moderniseren. Dit vergemakkelijkt het volgen van vakken bij meerdere instellingen, de accreditatie 
van online onderwijs, de mogelijkheid om online en fysiek onderwijs te combineren en creëert meer 
mogelijkheden voor werkenden om zich via Leven Lang Ontwikkelen-modules bij te scholen.

Alle scholen krijgen binnen vijf jaar een snelle internetverbinding. We stimuleren de ontwikkeling van 
open leerplatformen zodat scholen niet afhankelijk zijn van één of twee commerciële aanbieders. 
Het gebruiken en ontwerpen van digitale leermiddelen krijgt een plek in de lerarenopleidingen. 
Werknemers en werkzoekenden kunnen zich continu bijscholen in digitale vaardigheden. Het 
scholingsaanbod bereidt mensen voor op de nieuwe banen in de digitale economie.

We omarmen digitaal onderwijs als nuttige aanvulling op onderwijs op de campus. We zetten in op 
de ontwikkeling van nationale standaarden en platforms. Zo hoeven docenten niet zelf opnieuw het 
wiel uit te vinden. Ook is het belangrijk dat docenten de software en apparatuur krijgen om digitaal 
onderwijs te geven en dat er geld beschikbaar komt om ondersteuning te verbeteren.

We breiden de tegemoetkoming van deeltijdonderwijs, het levenlangleren-krediet en de 
mogelijkheden voor ontwikkeladviezen uit. 

We geven studenten de mogelijkheid om te stapelen, door te stromen en internationale ervaring op 
te doen. We geven elke student – ongeacht richting of niveau – de mogelijkheid om minimaal één 
stage of semester in het buitenland te volgen.

We stimuleren regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven om demografische 
krimp op te vangen, tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen en studenten een duurzaam 
arbeidsperspectief te geven. Opleidingen, bedrijven en overheid werken samen aan voldoende 
stageplaatsen en bblplekken (leerwerkplekken), met goede praktijkbegeleiders.
Op het mbo moeten alle vakken worden gegeven door een gekwalificeerde docent. De weg naar 
kwalificatie staat open voor zij-instromers en hybride docenten.

D66 mbo/hbo/wo
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En we investeren ook in de kwaliteit van onderwijs, zodat leerlingen het beste onderwijs krijgen.

-

Het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft. Uitwonende studenten ontvangen een basisbeurs van € 
550 per maand.

MBO beter toegankelijk voor mensen zonder startkwalificatie: Voor heel wat mensen zonder 
startkwalificatie op de arbeidsmarkt is MBO het beste onderwijsniveau om praktisch geschoolde 
beroepen uit te oefenen.

-

-

-

Sturen op aantal (internationale) studenten. Universiteiten moeten voldoende ruimte en passende 
instrumenten hebben om te sturen op het aantal (internationale) studenten.
Investeren in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Het aantal meester-gezelplaatsen 
wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen krijgen meer 
bekostiging. 

Aandacht voor kleine bèta- en techniekopleidingen. Door de versterking van de 
onderzoekinfrastructuur in het hoger onderwijs en de uitbreiding van de capaciteit van exacte en 
technische studies komt er meer aandacht voor met name kleinere bètastudies.

Rem op stijging collegegeld. Collegegeld voor de tweede studie krijgt weer een wettelijk 
maximum.

-

-

-

-

-

Elke jongere in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet verzekerd zijn van een 
kwalitatief goede stageplaats. Door middel van een ‘stagepact’ worden samen met werkgevers de 
stagemogelijkheden voor mbo-studenten uitgebreid. Daarbij leveren ook overheidsinstellingen 
een aandeel. De ChristenUnie investeert in de economie van de toekomst: in een sterkere high 
tech publiek-private kennisinfrastructuur

CU mbo/hbo/wo
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Investeren in hoger onderwijs. De bekostiging van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs is 
doordrenkt van rendementsdenken. We halen de perverse volumeprikkels eruit.

Extra geld voor achterstandsleerlingen in het mbo. Mbo-instellingen krijgen meer geld voor 
leerlingen uit achterstandssituaties. Met bijvoorbeeld extra onderwijsaanbod of zomerscholen tillen 
zij de leerlingen naar een hoger niveau.

Herinvoering van de basisbeurs. Jongeren hebben nu te maken met veel prestatiedruk en 
onzekerheid. Velen hebben onzeker werk en ook minder kans op een betaalbaar huis. Wij willen 
voorkomen dat jongeren al aan het begin van hun werkzame leven worden opgezadeld met een 
hoge schuld. Daarom voeren we de basisbeurs weer in.

-

-

We gaan versnippering in het pabo-onderwijs tegen en investeren in betere lerarenopleidingen, 
onder andere door het oprichten van een rijksacademie voor leraren. Het Rijk betaalt de opleiding 
tot leraar, mits docenten daarna minstens vijf jaar in het onderwijs werkzaam zijn - vergelijkbaar met 
defensie en politie. Dit geldt ook voor een lerarenopleiding als tweede studie. Startende docenten 
krijgen betere begeleiding. Elke leraar houdt het permanente recht om zich bij te scholen.

Wij maken het mbo en het vmbo gezamenlijk verantwoordelijk voor een soepele overgang tussen 
beide soorten onderwijs. Praktijkvoorbeelden laten zien dat dit goed mogelijk is.

-

-

Er wordt fors meer geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. 
Daarbij komt er een eerlijke verdeling tussen bèta-techniek, de alfa- en gammastudies en medische 
wetenschappen. Extra geld voor technische studies mag niet leiden tot minder budget voor studies 
binnen andere wetenschappelijke domeinen.

Iedereen onder de 18 haalt gratis een startkwalificatie. We schaffen het schoolgeld voor minderjarige 
mbo’ers af.

-

-

-

Onderwijsinstellingen in middelbaar en hoger onderwijs zijn onvoldoende ingericht om mensen 
ook op latere leeftijd om of bij te scholen. Hoge instellingstarieven werpen voor oudere studenten 
drempels op. Beroeps- en kennisinstellingen gaan een grotere bijdrage leveren aan een leven lang 
leren. Daarvoor krijgen ze geld en middelen van de overheid. Bij een leven lang leren hoort een 
breder studiefinancieringsstelsel. Ook voor mensen van boven de 30 moeten er mogelijkheden 
worden gecreëerd om een vorm van studiefinanciering te kunnen krijgen.

-

Opleidingen zijn verantwoordelijk voor voldoende stageplaatsen en maken daarover goede 
afspraken met bedrijven. Er moeten meer stageplaatsen voor mbo-studenten worden aangeboden 
bij overheidsinstanties en bedrijven waarmee de overheid samenwerkt. Vakscholen. Goed 
beroepsonderwijs komt tot stand bij goed contact tussen student en docent. Wij streven daarom 
naar kleinschalige, prettige en veilige leeromgevingen. En naar werkscholen, vakscholen en 
bedrijfsscholen waarin de opleiding tot vakman of vakvrouw centraal staat. Het mkb staat om deze 
mensen te springen.

Zijinstroom in het lerarenberoep wordt makkelijker en aantrekkelijker. Dat kan door de opleiding 
beter aan te laten sluiten bij eerder verworven competenties en door het wegnemen van financiële 
belemmeringen.

PvdA mbo/hbo/wo
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-

-

Naast een startkapitaal van 10.000 euro op hun 18e (net als alle andere jongeren) krijgen 
studenten een studiebeurs van maximaal vierhonderd euro per maand. Deze komt beschikbaar 
voor studenten uit gezinnen met een inkomen tot 100.000 euro per jaar.

-

Het bindend studieadvies wordt daadwerkelijk een advies, dus niet bindend. We breiden het 
profileringsfonds uit dat studenten ondersteunt die studievertraging oplopen vanwege ziekte, 
zwangerschap of lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Door de coronacrisis dreigt een groot tekort aan stageplaatsen in sectoren die na de crisis 
juist weer hard vakmensen nodig hebben. Daarom voeren we voor grote organisaties een 
verplicht minimumpercentage aan stageplaatsen in. We investeren in stagemakelaars en 
stagecoördinatoren om studenten beter te begeleiden en de samenwerking met praktijkopleiders 
in de bedrijven te verbeteren. Groene bedrijven en organisaties in vitale sectoren, zoals de zorg 
en veiligheid, krijgen extra ondersteuning om stageplekken te creëren. Daarnaast versoepelen we 
het stagesysteem zodat studenten eenvoudiger terecht kunnen bij een leerbedrijf in een andere 
sector. Hierbij zijn de leerdoelen van de mbo-student leidend.

GroenLinks mbo/hbo/wo
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-

-

Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren. Alle studenten krijgen voortaan 
een studiebeurs. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een 
aanvullende beurs. Omdat studeren nooit een privilege mag worden voor de meer welvarenden. 
Er komt een compensatieregeling voor (oud-)studenten die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn 
geworden van het schuldenstelsel.

De jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie die 
duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn.

-

-

-

-

-

Veel kinderen leren beter op een werkplek dan in een klaslokaal. We geven het MBO alle ruimte 
voor goede beroepsopleidingen, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. De jongeren die geen 
startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun 
vaardigheden zijn.

-

-

-

-

We maken het aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen. Goed onderwijs moet 
geen luxe worden, het particuliere onderwijs leggen we aan banden.

-

-

SP mbo/hbo/wo
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-

-

De PVV is altijd tegen het leenstelsel geweest. Het is onaanvaardbaar om studenten voor 
een groot deel van hun leven op te zadelen met schulden. Wij willen daarom het leenstelsel 
afschaffen en de basisbeurs herintroduceren.

-

-

-

De onderwijskolom voor het beroepsonderwijs, van vmbo-mbo-hbo, willen wij versterken. Daarom 
willen wij geen samensmelting van hbo en wetenschappelijk onderwijs.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVV mbo/hbo/wo
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Maximeren aantal 
studenten

Zorg, onderwijs en 
techniek

Collegegeld

Wet op Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk onderzoek

Digitale vaardigheden
Online colleges

Leven lang 
ontwikkelen

Opleidingen buiten EU

Publiek-private 
samenwerking

-

-

Het huidige leenstelsel schiet overduidelijk tekort en legt met name een zware druk op de 
studenten van wie de ouders een middeninkomen hebben. Ook voor middeninkomens moet 
er door middel van royale uitbreiding van de aanvullende beurs weer een basisbeurs als gift 
komen, zodat studenten minder financiële stress ondervinden. Het is onwenselijk dat een 
schuldengeneratie opgroeit. Studenten die onder het huidige leenstelsel vallen moeten daarom 
bij invoering van een ruimhartiger stelsel een tegemoetkoming ontvangen.

Hogescholen en universiteiten zijn geen uitvoeringsloketten van de overheid. Zo moeten 
universiteiten of hogescholen in beginsel de vrijheid hebben om op verantwoorde wijze te 
bepalen of een numerus fixus noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen 
garanderen.

Een bindend studieadvies kan nuttig zijn, onder meer om te voorkomen dat studenten te laat 
vastlopen. De criteria voor zo’n advies dienen redelijk en helder te zijn.

-

De aansluiting tussen voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs moet verbeteren zonder 
dat dit leidt tot meer prikkels om onderwijsinstellingen samen te voegen. 
Het wettelijk systeem moet drempels slechten om een doorlopend systeem van beroepsopleiden 
mogelijk te maken vanaf de middelbare school via het middelbaar beroepsonderwijs en de 
assocate degree naar het hoger beroepsonderwijs. Hogescholen spelen een belangrijke rol bij de 
professionele ontwikkeling van werknemersvaardigheden en scholing in deeltijd.

De overheid moet voorzien in een persoonlijk scholingsbudget waarmee leerlingen zich na het 
afronden van hun opleiding gemakkelijker kunnen bijscholen..

Zolang het bekostigingsmodel voor het aantal studenten niet verbetert, dient de overheid de 
instroom van studenten van buiten de EU beperken en onderwijsinstellingen daarvoor ten 
minste duidelijk de ruimte geven. Voor studenten uit bepaalde ontwikkelingslanden moeten 
uitzonderingen kunnen gelden.

-

De mogelijkheden om te betalen per studiepunt, met name voor hen die in deeltijd studeren, kan 
nuttig zijn. Betalen per studiepunt is geen alternatief voor reguliere opleidingen.

-

-

-

-

-

SGP mbo/hbo/wo



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Onderwijskwaliteit

Zomerscholen

Sociaal leenstelsel

Stages

Toelatingscriteria

Bindend studieadvies

Lerarenopleiding

Doorstromen

Leerrechten

Maximeren aantal 
studenten

Zorg, onderwijs en 
techniek

Collegegeld

Wet op Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk onderzoek

Digitale vaardigheden

Online colleges

Leven lang
ontwikkelen

Opleidingen buiten EU

Publiek-private 
samenwerking

Het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.

-

Terugkeer van de basisbeurs.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingezet moet worden op levenslang leren en ontwikkelen.

-

50Plus mbo/hbo/wo



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Onderwijskwaliteit

Zomerscholen

Sociaal leenstelsel

Stages

Toelatingscriteria

Bindend studieadvies

Lerarenopleiding

Doorstromen

Leerrechten

Maximeren aantal 
studenten

Zorg, onderwijs en 
techniek

Collegegeld

Wet op Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk onderzoek

Digitale vaardigheden

Online colleges

Leven lang 
ontwikkelen

Opleidingen buiten EU

Publiek-private 
samenwerking

-

-

Het ‘sociaal leenstelsel’ wordt afgeschaft en de basisbeurs keert terug. 

-

-

-

-

De instroom van mbo-studenten naar hoger onderwijs wordt verbeterd door nauwere 
samenwerking tussen hbo en mbo.

-

-

-

Het collegegeld wordt fors verlaagd. Collegegeld wordt voor alle studenten het- zelfde, ongeacht 
het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. Er komt een compensatieregeling voor 
studenten die tussen wal en schip gevallen zijn bij de nieuwe kortingsregeling op het collegegeld 
voor eerstejaarsstudenten. Vrijstelling van het collegegeld in het eerste jaar van het mbo draagt 
bij aan het verminderen van schaarste op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden in bepaalde 
richtingen (zolang een ontwikkelbudget nog niet is ingevoerd).

-

-

-

-

-

-

PvdD mbo/hbo/wo



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Onderwijskwaliteit

Zomerscholen

Sociaal leenstelsel

Toelatingscriteria

Bindend studieadvies

Lerarenopleiding

Doorstromen

Leerrechten

Maximeren aantal 
studenten

Zorg, onderwijs en 
techniek

Collegegeld

Wet op Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk onderzoek

Digitale vaardigheden

Online colleges

Leven lang 
ontwikkelen

Opleidingen buiten EU

Publiek-private
samenwerking

-

-

Het leenstelsel afschaffen en de oude basisbeurs herinvoeren, waarbij studenten die onder het 
leenstelsel geld hebben moeten lenen worden gecompenseerd.
Een loting bij studies met een numerus fixus, zodat er een eerlijke afspiegeling komt van 
toegelaten studenten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denk mbo/hbo/wo



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Onderwijskwaliteit

Zomerscholen

Sociaal leenstelsel

Toelatingscriteria

Bindend studieadvies

Lerarenopleiding

Doorstromen

Leerrechten

Maximeren aantal 
studenten

Zorg, onderwijs en 
techniek

Collegegeld

Wet op Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk onderzoek

Digitale vaardigheden

Online colleges

-

-

-

Strengere toelatingseisen voor studenten.

-

-

-

-

Terughoudendheid bij het werven van internationale studenten naar Nederland.

De jongvolwassenen die de opleiding wél afronden zijn nauwelijks in staat een specifiek vak uit 
te oefenen, simpelweg omdat ze dit niet hebben geleerd. Hierdoor is een tekort ontstaan aan 
vakmensen. FVD wil dat het beroepsonderwijs (VMBO en MBO) anders wordt ingericht. Leerlingen 
die echter het talent hebben met hun handen te werken en die gemakkelijker via hun handen 
leren, kunnen via een praktische leerweg hun vaardigheden en vakmanschap ontwikkelen.

-

-

-

-

FvD mbo/hbo/wo


